CONTRA LA INTERVENCIÓ MILITAR A SÍRIA

El passat 21 d’agost 1429 persones morien a Síria com a conseqüència de l’ús
d’armes químiques. Aquestes víctimes civils s’afegien en el còmput de més de
110.000 persones mortes en el conflicte (i més de 3 milions de persones
refugiades) que va començar a principis de 2011 amb una sèrie de protestes
pacífiques contra la dictadura de Bashar al-Asad. Com a resposta a l’ús
d’aquestes armes químiques, els Estats Units i alguns països europeus, van
respondre amb l’anunci d’un atac imminent sobre Síria. Setmanes més tard, els
membres permanents del Consell de Seguretat de les Nacions Unides van
acordar enviar inspectors de la Organització per a la Prohibició d’Armes
Químiques per tal de tutelar el procés de destrucció dels arsenals d’armes
químiques d’Al Asad.
Tot i que sembla ser que ja no existeix l’amenaça d’intervenció militar, aquesta
no es pot descartar en un futur. Per aquest motiu, Joves d’Esquerra Verda
rebutgem una intervenció militar en la guerra de Síria ja que la conseqüència
immediata seran més morts, una escalada de la violència a tota la regió i un
augment de la repressió per part del règim d’Al Assad contra la població civil.
La única sortida possible és la solució negociada del conflicte, en cap cas una
intervenció militar.
Pensem que ha de ser en el si de les Nacions Unides on es discuteixi i negociï
la solució del conflicte, tot i que entenem que és difícil per l’anacrònic dret a vet
que existeix al Consell de Seguretat i pel fet que els interessos de cada país
prevalen sobre la protecció de la població civil Síria tal i com demostra la
incapacitat de la Comunitat Internacional de posar fi a la guerra després de dos
anys de milers de víctimes civils. A més cal que els actuals dirigents de la Unió
Europea siguin capaços de consensuar una posició conjunta i autònoma per
trobar una solució dialogada al conflicte, així com mostrar un clar rebuig a
qualsevol intervenció miliar que contribuiria a augmentar la massacre
humanitària que pateix Síria.
D’altra banda, també considerem imprescindible que la investigació de l’ONU
sobre l’ús d’armes químiques arribi fins al final per tal de dirimir la
responsabilitat d’ús d’armes químiques contra la població civil i es posin els
responsables a disposició de la Cort Penal Internacional per crims contra la
humanitat i violació de la legalitat internacional. Cal doncs que s’investigui a
fons per tal de tenir certeses i evitar que Síria sigui un altre Iraq o Afganistan,
on van morir milers de civils i la democratització del país es troba lluny de ser
assolida.
Finalment instem al Govern Espanyol a que s’oposi a una intervenció armada
així com

Que no permeti l’ús de les bases militars ni de l’espai aeri per atacar Síria.
Només la solució negociada del conflicte pot aturar la mortaldat que pateix Síria.

